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Caso não queira receber este boletim, clique aqui.

Paraty e Ilha Grande (RJ) recebem título de Patrimônio Mundial da Unesco

Julho tem sido um mês de conquistas para o Brasil, que recebeu um novo título de 
Patrimônio Mundial. Paraty e Ilha Grande (RJ) foram reconhecidos pelo Comitê da 
Unesco pelo excepcional valor universal. O local é o primeiro bem brasileiro inscrito 
na categoria de sítio misto, ou seja, cultural e natural.

Restauração de igrejas, implantação de 
bibliotecas, modernização de sistemas de 
combate a incêndio e a recuperação de 
equipamentos culturais, como fortes e museus, 
são ações escolhidas para receber recursos do 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), do 
Governo Federal.

As inscrições institucionais 
para a 13 ª Primavera de 
Museus estão abertas até o 
dia 25 de agosto.

Ações de Patrimônio Cultural são 
contempladas com recursos do 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos

A Casa da Memória da 
Unicamp promove seminário 
e colóquio sobre gestão do 
Patrimônio Cultural.

O Aeroporto de Brasília 
inaugura obra com a 
Fundação Athos Bulcão.

As Casas do Patrimônio 
funcionam como pontos de 
diálogo entre o Iphan e a 
sociedade. Ali se desenvolvem 
várias atividades de valorização 
da cultura.

Funarte lança bolsa de 
estímulo à conservação 
fotográfica. A primeira 
edição contemplará projetos 
para textos inéditos.

Registrada como Patrimônio Cultural do Brasil 
no ano passado, a Literatura de Cordel marca 
presença na 17ª Festa Literária Internacional de 
Paraty (FLIP), realizada na cidade fluminense.

Literatura de Cordel ganha 
destaque na programação da 
FLIP, em Paraty

“Como pensar num mundo em que apenas três 
espécies, milho, trigo e arroz, dentre as sete mil 
cultivadas, fornecem a metade das calorias 
consumidas pela população mundial?”. O 
convite à reflexão foi feito durante a abertura 
do Seminário.

Seminário sobre desafios dos 
Sistemas Agrícolas Tradicionais é 
transmitido online

Curiosidade

Luiz de Castro Faria
Luiz de Castro Faria foi responsável 
por guiar e fiscalizar grandes 
expedições etnográficas no 
século XX, tornando-se um 
dos fundadores da Associação 
Brasileira de Antropologia.
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10 Inscrições para a 7ª Edição do
Prêmio Luiz de Castro Faria

10 maio - 05 agosto

08 julho - 17 agosto

Consulta Pública sobre
Paisagem Cultural Mostra de Carimbó

Curso Livre de Folclore e Cultura Popular

22 julho - 26 julho

25 julho - 08 setemrbo08
julho

maio
22
julho

25
julho

Além de Paraty e Ilha Grande, conheça outro sítio misto 
localizado na América do Sul reconhecido como Patrimônio 
Mundial: o Parque Nacional Chiribiquete, chamado na 
Colômbia de “A Maloca do Jaguar”.

Conheça outro sítio misto Patrimônio Mundial

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5213/exposicao-sobre-carimbo-sera-inaugurada-no-centro-nacional-de-folclore-e-cultura-popular
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5164
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5160/acoes-de-patrimonio-cultural-sao-contempladas-com-recursos-do-fundo-de-defesa-de-direitos-difusos
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/12/cultura/1562962566_242859.html
https://www.ecodebate.com.br/2019/07/01/seminario-em-brasilia-discute-desafios-da-preservacao-dos-sistemas-agricolas-tradicionais-08-e-09-de-julho-2019/
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5075/abertas-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-luiz-de-castro-faria
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5159/consulta-publica-recebe-contribuicoes-sobre-paisagem-cultural
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5157/inscricoes-abertas-para-curso-livre-de-folclore-e-cultura-popular
http://cultura.gov.br/abertas-as-inscricoes-para-a-13a-primavera-de-museus/
https://www.ixseminarionacionalcmu.com.br/
https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/obra-de-athos-bulcao-e-inaugurada-no-aeroporto-de-brasilia
http://cultura.gov.br/funarte-lanca-bolsa-de-estimulo-a-conservacao-fotografica/
https://es.mongabay.com/2018/07/parque-chiribiquete-colombia-patrimonio-natural-cultural-humanidad/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/502
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/200
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.instagram.com/iphangovbr/
https://twitter.com/IphanGovBr
https://www.youtube.com/user/iphangovbr
http://portal.iphan.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQ4X4pe3naV7SHK5CUzIkPbED-N7LIb4DBJhUVEWu5WCqVA/viewform



